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Giới thiệu chung
Cảm ơn các bạn chọn Garmin GPSMAP 76CSx. GPSMAP 76CSx được sử
dụng để thực hiện những thách thức với Garmin GPS để tạo các tính năng hoàn hảo
cho một GPS.
Tài liệu này giới thiệu cách sử dụng máy, các chức năng của GPSMAP 76CSx
và được tổ chức theo những mục chính sau.
Mục Nhập môn cung cấp một cách tổng quan để khởi động máy, bật/tắt và cách
thức để thu nhận tốt các tín hiệu vệ tinh.
Mục Các thao tác cơ bản cung cấp thông tin chi tiết về việc thiết lập, tạo, chỉnh
sửa các waypoints, tuyến đường,...
Mục Những trang màn hình chính giới thiệu tổng quan các màn hình vệ tinh,
bản đồ, la bàn, và độ cao,….
Mục Thực đơn chính mô tả những đặc tính của các thực đơn, và thông tin để
thay đổi, thiết lập các cài đặt tuỳ chọn.
Phụ lục cung cấp thông tin để chọn lựa các phụ tùng, phụ kiện, và thông tin bảo
trì.
Mục đích của Garmin là cung cấp cho khách hàng với đồ bản đầy đủ và chính
xác nhất ở một giá hợp lý.
1. Nhập môn
1.1. Tổng quan
Các phím chức năng, giao diện mặt trước và mặt sau của GPSMAP 76CSx như
hình vẽ dưới đây.

Giao diện mặt trước và sau của GPSMAP 76CSx
1.1.1. Lắp đặt pin nguồn, thẻ Micro SD card .
GPSMAP 76CSx hoạt động nhờ nguồn điện của 2 pin AA, được lắp bên trong
phía sau máy.
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1.1.1.1. Lắp pin nguồn.
B1: Tháo vỏ pin nguồn bằng cách quay khoá D 1/4 vòng theo
chiều quay ngược chiều kim đồng hồ và kéo ra.
B2: Chèn 2 pin AA, chú ý quan sát và lắp đúng cực tính của pin
Dương (+) và Âm (-).
B3: Lắp lại vỏ pin và quay khoá D 1/4 vòng theo chiều quay
thuận chiều kim đồng hồ.
Có thể tháo pin nguồn GPSMAP 76CSx khi không sử dụng máy
trong thời gian vài tháng. Các dữ liệu lưu trong máy sẽ không mất khi
tháo pin nguồn.
1.1.1.2. Lắp thẻ MicroSD Card.
B1: Tháo vỏ pin nguồn bằng cách quay khoá D 1/4 vòng theo chiều quay ngược chiều kim đồng hồ.
B2: Nạp thẻ MicroSD theo chiều từ trên xuống.
B3: Nhấn tiếp thẻ xuống để chắc chắn thẻ được lắp thành công (sau khi nghe
tiếng kêu "cách" ).
1.2. Các phím chức năng của GPSMAP 76 CSx

Các phím chức năng của GPSMAP 76CSx
1.3. Bật/Tắt GPSMAP 76 CSx
Khi bật GPSMAP 76CSx, trang giới thiệu xuất
hiện, tiếp theo là trang vệ tinh. Máy thu nhận những dữ
liệu vệ tinh để thiết lập sự định vị hiện thời của nó.
1.3.1. Bật/Tắt GPSMAP 76CSx.
B1: Nhấn và giữ phím Power. Khi máy được bật,
âm thanh và trang giới thiệu xuất hiện, tiếp theo là trang
vệ tinh.
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B2: Để tắt GPSMAP 76 CSx, nhấn và giữ phím Power lần nữa.
Điều chỉnh ánh sáng nền.
Có thể điều chỉnh ánh sáng nền để quan sát màn hình tốt hơn.
Để điều chỉnh mức backlight :
B1: Nhấn nhanh phím Power.
B2: Nhấn phím Lên /Xuống của ROCKER để tăng thêm, hoặc giảm bớt
ánh sáng nền (như hình vẽ).
B3: Nhấn ENTER hoặc QUIT để đóng cửa sổ điều chỉnh ánh sáng nền
(Backlight).
1.4. Khởi động GPS
Lần đầu tiên bật GPSMAP 76 CSx, máy thu GPS phải thu nhận một tập hợp các
dữ liệu vệ tinh và thiết lập sự định vị hiện thời của nó. Để bảo đảm thích hợp cho quá
trình khởi tạo, GPSMAP 76CSx được đặt trong chế độ AutoLocate từ khi xuất xưởng,
cho phép máy thu hoạt động bất cứ nơi đâu trên thế giới. Để thu nhận tín hiệu vệ tinh
cần đặt máy ở nơi không gian thoáng không bị che khuất.
1.4.1. Khởi động GPSMAP 76 CSx.
B1: Nhấn và giữ phím
Power để bật GPSMAP 76CSx .
B2: Chờ đến khi máy thu
được ít nhất ba vệ tinh.
B3: Nhấn phím PAGE cho
đến khi trang bản đồ (Map Page)
xuất hiện. Khi đó máy GPS đã sẵn
sàng hoạt động - trợ giúp dẫn đường.
Có thể quan sát các vệ tinh và mức tín hiệu hiệu của chúng như hình vẽ.
1.4.2. Những tùy chọn trong quá trình khởi động GPS.
Nếu máy không thể thu được một tín hiệu vệ tinh nào, một thực
đơn những tùy chọn với một danh sách những giải pháp xuất hiện. Chiếu
sáng giải pháp cần chọn và nhấn ENTER. Gồm các tuỳ chọn sau:
Use With GPS Off: lựa chọn này tiết kiệm pin khi GPS không được bật.
New Location: sử dụng để chuyển máy đến vị trí mới có tín hiệu vệ tinh
tốt hơn.
Restart Search: Khởi động lại quá trình tìm kiếm tín hiệu vệ tinh.
Continue Acquiring: Sử dụng khi bạn trong một vùng mà tín hiệu vệ tinh bị nghẽn
tạm thời.
1.5. Sử dụng GPSMAP 76CSx
Trong khi đọc tài liệu này, bạn được hướng dẫn để nhấn một phím hoặc chọn
một mục nào đó trên màn hình. Khi nhấn một phím, bạn cần phải nhấn và nhanh
chóng thả ra. Hoặc các lệnh cần giữ phím một thời gian để khởi động một hàm chức
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năng. Khi một trường thông tin được chiếu sáng trên màn hình, nó sẽ có màu vàng. Vị
trí chiếu sáng được thực hiện bởi phím ROCKER với các mũi tên Lên, Xuống, Trái,
Phải.
Chiếu sáng (Highlight) - sự chuyển động hộp sáng trên màn hình khi chọn phím
lên trên, xuống, trái, hoặc phải trong phím ROCKER để lựa chọn các trường các thực
đơn hoặc các biểu tượng riêng lẻ.
Các trường (Fields) - vị trí nơi dữ liệu hoặc một tùy chọn xuất hiện và có thể
truy cập được. Để lựa chọn sử dụng ROCKER để bắt đầu vào dữ liệu hoặc chọn
những tùy chọn.
Các nút trên màn hình (On screen button) - sử dụng phím ROCKER để chiếu
sáng một nút và nhấn ENTER để lựa chọn nút đó.
Thanh cuộn (Scroll Bar) - Khi một danh
sách quá dài xuất hiện trên màn hình, một
thanh cuộn xuất hiện dọc theo trục đứng bên
phải của danh sách. Để cuộn một danh sách,
ấn phím lên trên hoặc xuống dưới trong phím
ROCKER.
Mặc định (Default) - Sự thiết đặt mặc
định do nhà sản xuất đặt sẵn trong bộ nhớ của
máy.
Lựa chọn những tùy chọn và nhập dữ liệu.
Sử dụng ROCKER để chiếu sáng, lựa chọn, hoặc chọn một mục trong một
danh sách trên màn hình.
Để lựa chọn và kích hoạt một tùy chọn :
B1: Từ bất kỳ màn hình nào, nhấn phím Menu. Một thực đơn các tùy chọn xuất
hiện với một danh sách tùy chọn bổ sung cho trang đó.
B2: Sử dụng ROCKER để di chuyển chiếu sáng lên, xuống, trái, hoặc phải để để
chiếu sáng tùy chọn mong muốn và nhấn ENTER để lựa chọn nó.
Để ra khỏi một thực đơn hoặc trở lại mục trước: nhấn QUIT. Nó di chuyển ngược lại qua những bước làm trước đó. Nhấn QUIT nhiều lần để trả lại cho trang bắt đầu.
Sử dụng thanh trạng thái (Status Bar)
ở đỉnh của mỗi trang, thanh trạng thái cung cấp thông tin tình trạng cho vài đặc
tính của máy như tình trạng pin nguồn, trạng thái các vệ tinh, các kết nối qua USB,…

Khi nhận các thao tác, trên màn hình thường xuất hiện các thông báo tới người
dùng.
Sử dụng cơ sở dữ liệu
Lựa chọn MapSource trong CD ROM để tăng cường tính linh hoạt của
GPSMAP 76CSx. Dữ liệu này được tải về
rhẻ MicroSD Card rồi thiết đặt trong máy.
Với dữ liệu trong MapSource để chọn, bạn
có thể hiển thị những danh sách của những quán ăn, đi mua hàng ở những trung tâm,
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… và thậm chí khôi phục những địa chỉ và những số điện thoại cho bất kỳ địa điểm
nào được liệt kê trên danh sách đó..
Cáp giao diện USB được sử dụng để chuyển dữ liệu từ MapSource tới thẻ
MicroSD. Xem chi tiết tại web-site Garmin (< http: // Www.garmin.com /
Cartography/> )
2. Các Thao tác Cơ bản
Phần này giải thích các thao tác chung được thực hiện với GPSMAP 76CSx
bao gồm tạo và sử dụng Waypoints, Tracks, và Routes sử dụng thực đơn tìm kiếm
(Find Menu).
2.1. Tạo và sử dụng Waypoints
Waypoints là những sự định vị vị trí hoặc những mốc giới được ghi và lưu giữ
trong máy GPS. Chúng là những vị trí có thể sử dụng sau này khi cần. Bạn có thể thêm
những waypoints vào các tuyến đường để tạo ra GO TO để di tới các waypoint được
chọn.
Có thể tạo Waypoints bằng ba phương pháp.
Bạn có thể nhấn ENTER / MARK ở một vị trí,
tạo ra một waypoint trong trang bản đồ, hoặc
nhập vào những tọa độ cho một waypoint bằng
tay.
2.1.1. Đánh dấu vị trí hiện thời.
Sử dụng ENTER / MARK để bắt sự định
vị vị trí hiện thời và tạo ra một waypoint mới.
Phải có một vị trí hợp lệ ( 2 D hoặc 3 D nghĩa
là máy thu phải bắt được tín hiệu từ 3 đến 4 vệ tinh) để đánh dấu vị trí đó.
Để đánh dấu sự vị trí hiện thời:
B1:Nhấn và giữ ENTER / MARK cho đến khi màn hình Mark Waypoint xuất
hiện với một trường tên và ký hiệu với ba chữ số mặc định được gán cho waypoint
mới.
B2: Để chấp nhận waypoint với thông tin mặc định, chiếu sáng nút OK và nhấn
ENTER. Để thay đổi bất kỳ thông tin nào trong trang Mark Waypoint hãy chiếu sáng
trường thông tin thích hợp và nhấn ENTER để mở bàn phím trên màn hình. Sau đó
nhập vào các thông số cần thay đổi, chọn OK và nhấn ENTER.
2.1.2. Sử dụng trang bản đồ để tạo Waypoints
Có thể nhanh chóng tạo ra một waypoint bằng cách sử dụng trang bản đồ. Khi
di chuyển bản đồ và con trỏ qua một đối tượng trên bản đồ, thì đối tượng đó được
chiếu sáng.
Sử dụng trang bản đồ để tạo ra một waypoint :
B1: Trên trang bản đồ, hãy sử dụng phím ROCKER để di chuyển con trỏ tới đối
tượng waypoint muốn đánh dấu.
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B2: Nhấn nhanh ENTER/MARK để bắt đối tượng tại vị trí con trỏ và mở trang thông
tin cho đối tượng trên bản đồ.
B3: Chọn SAVE và nhấn ENTER.
B4: Muốn thay đổi thông tin, trên trong Waypoint chiếu sáng trường thông tin
cần thay đổi và nhấn ENTER để mở bàn phím trên màn hình. Sau khi nhập thông tin
vào và muốn chấp nhận sự thay đổi đó chọn OK và nhấn ENTER.
2.1.3. Tạo Waypoint sử dụng bằng cách nhập tọa độ
Bạn có thể nhập bằng tay những tọa độ của một
vị trí để tạo ra một waypoint. Phương pháp này hữu
ích để tạo ra một waypoint ở một vĩ độ/ kinh độ
(Lat/Long) xác định.
Để tạo ra một waypoint mới sử dụng cách nhập toạ
độ.
B1: Tạo một waypoint mới.
B2: Trên trang Waypoint, hãy chiếu sáng trường
vị trí và nhấn ENTER để mở bàn phím trên màn hình.
B3: Sử dụng phím ROCKER để nhập những tọa độ. Chiếu sáng OK và nhấn
ENTER khi kết thúc.
B4: Nhấn QUIT để thoát.
2.1.4. Chỉnh sửa Waypoints
Có thể chỉnh sửa các waypoint khi chúng đã được tạo ra trước đó. Bạn có thể
thay đổi ký hiệu, tên, ghi chú, vị trí, độ cao, và độ sâu.
Để chỉnh sửa một waypoint:
B1: Nhấn phím FIND để mở thực đơn tìm kiếm.
B2: Chiếu sáng biểu tượng Waypoints và nhấn ENTER để mở trang Waypoints.
B3: Lựa chọn waypoint muốn chỉn sửa và nhấn ENTER. Trang Waypoint xuất
hiện.
B4: Chiếu sáng các trường thông tin muốn thay đổi sử dụng biểu đồ các ký hiệu
waypoint và dùng bàn phím để nhập dữ liệu mới.
B5: Nhấn QUIT khi kết thúc.
2.1.5. Xóa Waypoints
Có thể xóa waypoints từ trang Waypoint.
Ghi chú : Khi xóa Một waypoint, bạn không thể khôi phục nó từ máy.
Để xóa một waypoint:
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B1: Nhấn FIND để mở thực đơn tìm
kiếm.
B2: Chiếu sáng biểu tượng Waypoints
và nhấn ENTER để mở trang Waypoints.
B3: Lựa chọn waypoint muốn xóa và
nhấn ENTER. Trang Waypoint xuất hiện.
B4: Chiếu sáng nút Delete và nhấn
ENTER. Một thông báo xác nhận xuất hiện.
B5: Chọn Yes và nhấn ENTER để xóa
waypoint.
Để di chuyển một waypoint trên trang bản đồ :
B1: Trên thực đơn tìm kiếm, chiếu sáng biểu tượng Waypoints và nhấn ENTER
để mở trang Waypoints.
B2: Lựa chọn waypoint muốn di chuyển và nhấn ENTER. Trang Waypoint
được mở ra.
B3: Chiếu sáng nút Map và nhấn ENTER để waypoint hiển thị trên bản đồ.
B4: Nhấn ENTER lần nữa để đặt waypoint vào vị trí mới.
B5: Sử dụng ROCKER để di chuyển waypoint tới vị trí mới trên bản đồ và nhấn
ENTER.
2.1.6. Vị trí trung bình của Waypoint
Có thể tính vị trí trung bình cho waypoint mới trong sau khi tao ra chúng để có
vị trí chính xác hơn.
Để tính toán vị trí trung bình:
B1: Nhấn FIND để mở thực đơn kìm kiếm.
B2: Chiếu sáng biểu tượng Waypoints và nhấn ENTER để mở
trang Waypoints.
B3: Lựa chọn waypoint muốn tính toán vị trí trung bình và nhấn
ENTER.
B4: Nhấn Menu để mở thực đơn tuỳ chọn Menu Option.
B5: Chọn Average Location và nhấn ENTER để mở trang Average Location.
Máy GPS bắt đầu tính toán vị trí trung bình của waypoint.
6: Nhấn ENTER để ghi lại vị trí đó.
2.1.7. Lập Project cho một Waypoint
Bạn có thể tạo ra một project cho việc tạo waypoint mới theo khoảng cách từ
một vị trí xác định đến vị trí mới đó.
Tạo Project waypoint:
B1: Nhấn FIND để mở thực đơn Find.
B2: Chọn biểu tượng Waypoints và nhấn ENTER để mở trang Waypoints.
B3: Lựa chọn waypoint và nhấn ENTER. Trang Waypoint sẽ xuất hiện.
B4: Nhấn Menu để mở thực đơn Option.
B5: Lựa chọn Project cho Waypoint và nhấn ENTER để mở trang Project
Waypoint.
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B6: Nhập vào khoảng cách và tới waypoint ở dưới và nhấn QUIT để kết thúc.

2.1.9. Các Waypoint lân cận.
Sử dụng trang Proximity Waypoints để xác
định các cảnh báo xung quanh với một waypoint.
Để thêm một vùng lân cận waypoint
B1: Nhấn đúp Menu để mở Main Menu.
B2: Chọn biểu tượng Proximity và nhấn
ENTER để mở trang Proximity Waypoints.
B3: Chọn một dòng trống và nhấn ENTER
để mở thực đơn Find.
B4: Lựa chọn một waypoint từ danh sách Waypoints hoặc từ nhóm khác của
bản đồ dạng điểm và nhấn ENTER để mở trang thông tin của đối tượng.
B5: Chiếu sáng nút Use và nhấn ENTER để thêm điểm vào danh sách trên trang
Proximity Waypoints.
B6: Sử dụng ROCKER để chọn trường Radius và nhấn ENTER nếu bạn muốn
vào một giá trị khác so với giá trị mặc định là 1 dặm.
Để tắt /bật cảnh báo Proximity:
B1: Nhấn đúp Menu để mở Main Menu.
B2: Chiếu sáng biểu tượng Proximity và nhấn ENTER để mở trang Proximity
Waypoints.
B3: Chiếu sáng hộp chọn Proximity Alarms và nhấn ENTER để đặt đặc tính báo
động. Trong khi bạn tiếp cận một proximty waypoint, một âm thanh thông báo " Near
Proximity Point " xuất hiện. Khi bạn di chuyển bên ngoài bán kính vùng đó một thông
báo " Leaving Proximty Point " xuất hiện.
Để loại bỏ tất cả Proximtywaypoints từ danh sách:
Loại bỏ hoặc xem lại nhấn ENTER. Hoặc loại bỏ tất cả waypoints từ danh sách,
nhấn Menu, chọn Remove All và nhấn ENTER.
2.2. Sử dụng thực đơn tìm kiếm
Sử dụng Find Menu để tìm kiếm waypoints,
những thành phố, … có sắn trong bản đồ nền
GPSMAP 76CSx basemap. Cũng có thể lưu giữ
waypoint và Geocache. Những biểu tượng bổ sung
xuất hiện phụ thuộc vào dữ liệu BlueChart hoặc
Công Ty TNHH TM & CN Trắc Địa Sao Việt
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MapSource được chọn tải tới máy. Nhấn FIND để mở thực đơn tìm kiếm.
Khi bạn truy cập một danh sách tìm kiếm, nó chứa những đối tượng gần vị trí
hiện thời hoặc con trỏ ( nếu kích hoạt).
Thực đơn những tùy chọn cho mỗi phạm trù chứa đựng một thực đơn con của
tùy chọn tìm kiếm như: tìm kiếm bởi tên (Find By Name), tìm kiếm gần nhất (Find
Nearest), lựa chọn ký hiệu Select Symbol ( cho waypoints), thay đổi sự tham khảo (di
chuyển con trỏ tới một vị trí mới), …. Sử dụng những tùy chọn này để chọn lọc trong
quá trình tìm kiếm.
2.2.1. Tìm kiếm theo tên (Find By Name)
Nếu biết tên của vị trí muốn tới, sử dụng phím Find bởi tên. Sử dụng lựa chọn
Find By Name:
B1: Nhấn FIND để mở thực đơn Find menu.
B2: Sử dụng ROCKER để chiếu sáng biểu tượng cho kiểu đối tượng mà cho đó bạn muốn tìm kiếm
và nhấn ENTER. Hoặc tới phím Find toàn bộ cơ sở
dữ liệu, lựa chọn tất cả điểm của đối tượng cần tìm và
nhấn ENTER.
B3: Nhấn Menu, chọn Find By Name và nhấn
ENTER.
B4: Sử dụng ROCKER và nhấn ENTER để hiển
thị bàn phím trên màn hình và nhập vào tên vị trí
muốn tìm. Khi danh sách tìm kiếm chứa những vị trí tương thích, chiếu sáng OK và
nhấn ENTER.
B5: Chiếu sáng vị trí trong danh sách tìm kiếm và nhấn ENTER. Trang thông
tin về đối tượng xuất hiện, cho phép lưu đối tượng như một waypoint xuất hiện trên
bản đồ, hoặc tự động tạo ra một tuyến đường đi tới đối tượng.
2.2.2. Tìm kiếm theo thời gian sử dụng gần nhất (Recent Finds )
Trang Recent Find cho thấy một danh sách của 50 đối tượng được sử dụng cuối
cùng.
Để tìm đối tượng:
B1: Nhấn phím FIND để mở thực đơn tìm kiếm Find menu.
B2: Nhấn tiếp Find hoặc chiếu
sáng biểu tượng Recent find và nhấn
ENTER để mở trang Recent Finds Page.
B3: Sử dụng ROCKER để lựa
chọn đối tượng muốn tới và nhấn
ENTER để mở trang thông tin đối
tượng.
B4: Chiếu sáng Go To nà Nhấn
ENTER để bắt đầu quá trình dẫn đường.
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2.2.3. Sử dụng trang thông tin tìm kiếm
Khi bạn lựa chọn một đối tượng từ danh sách tìm kiếm và nhấn ENTER một
trang thông tin cho thấy thông tin chi tiết về đối tượng. Mỗi trang thông tin chứa ba
nút trên màn hình. Những nút khác nhau xuất hiện phụ thuộc vào liệu việc lựa chọn
một đối tượng để định hướng tới hoặc thêm một đối tượng.
2.2.4. Thực đơn những tùy chọn trang thông tin
Thực đơn những tùy chọn cho mỗi trang thông tin chứa
đựng những tùy chọn để sử dụng tìm kiếm một đối tượng như
một công cụ cho sự dẫn đường.
Sử dụng thực đơn những tùy chọn (Option Menu):
B1: Mở trang thông tin để tìm kiếm đối tượng, nhấn
Menu để mở những thực đơn tùy chọn.
B2: Sử dụng ROCKER để lựa chọn một tùy chọn và nhấn
ENTER.
Tìm các đối tượng xung quanh:
B1: Nhấn FIND để mở Find Menu
B2: Lựa chọn đối tượng cần tìm trên Find menu và nhấn
ENTER.
B3: Chiếu sáng đối tượng đó trong danh sách tìm thấy, nhấn ENTER để mở
trang thông tin về đối tượng.
B4: Nhấn MENU để mở tuỳ chọn, chiếu sáng Find Near Here và nhấn ENTER.
B5: Lựa chọn đối tượng cần tìm trong danh sách và nhấn ENTER.
Để tới một đối tượng từ vị trí khác trên bản đồ :
B1: Nhấn FIND để mở thực đơn tìm kiếm.
B2: Lựa chọn một biểu tượng trên thực đơn tìm kiếm và nhấn ENTER.
B3: Nhấn MENU để mở những tùy chọn, chiếu sáng sự Change Reference và
nhấn ENTER. Trang bản đồ xuất hiện.
B4: Sử dụng ROCKER chọn Pan để tới vị trí bản đồ mong muốn và nhấn
ENTER. Danh sách tìm kiếm cho thấy những đối tượng gần vị trí bản đồ mới.
2.2.5. Tìm một Waypoint
Trang Waypoints chứa danh sách
tất cả waypoints được lưu trữ. Waypoints
được lưu theo thứ tự ABC và được gán
một ký hiệu từ một danh sách kiểu ký
hiệu.
Để tìm một waypoint:
B1: Nhấn Find để mở thực đơn tìm
kiếm.
B2: Chiếu sáng biểu tượng Waypoints và nhấn ENTER để mở trang Waypoints.
B3: Sử dụng ROCKER để lựa chọn một waypoint và nhấn ENTER. Trang
Waypoint xuất hiện.
Công Ty TNHH TM & CN Trắc Địa Sao Việt
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2.2.6. Tìm một Geocache
Sử dụng biểu tượng Geocache để hiển thị danh sách những vị trí geocache được
tạo ra bởi GPSMAP 76CSx hoặc được tải xuống từ máy tính. Một vị trí geocache là
một waypoint với một ký hiệu geocache đặc biệt được gán waypoints. Để biết chi tiết
vào www.garmin.com / products / Gpsmap76csx /.
Tìm một Geocache:
B1: Nhấn Find để mở thực đơn tìm kiếm.
B2: Chiếu sáng biểu tượng Geocache và nhấn ENTER để mở trang Geocache.
Bạn có thể hiển thị geocaches được tìm thấy hoặc nó không có.
B3: Sử dụng ROCKER để để chiếu sáng một geocache trên danh sách và nhấn
ENTER để mở trang thông tin.
B4: Chiéu sáng Go To và nhấn ENTER để tới vị
trí geocache. Khi bạn định hướng tới geocache, trang la
bàn thay đổi tới kiểu dẫn đường Geocache và bất kỳ
thông tin bổ sung nào đều tải xuống vị trí bộ đệm.
Khi một geocache được tìm thấy, máy sẽ đánh
dấu bộ đệm như được tìm thấy, vào một mục trong lịch,
và cung cấp một tùy chọn, khi được kích hoạt, sẽ cho
thấy bộ đệm gần nhất.
2.2.7. Tìm một thành phố
Sử dụng biểu tượng Cities trên thực đơn tìm kiếm bất kỳ thành phố nào được
liệt kê trong cơ sở dữ liệu ( Hoặc trong basemap hoặc từ việc tải xuống).
Tìm một thành phố:
B1: Nhấn phím Find để mở thực đơn tìm kiếm.
B2: Chiếu sáng biểu tượng thành phố và nhấn ENTER. Trang những thành phố
cho thấy một danh sách những thành phố gần vị trí hiện thời .
B3: Lựa chọn một thành phố từ danh sách và nhấn ENTER để mở trang thông
tin cho thành phố được chọn. Nếu thành phố mà bạn muốn chưa được liệt kê, nhấn
Menu, lựa chọn một phương pháp tìm kiếm và nhấn ENTER.
2.2.8. Tìm một đường ra
Sử dụng biểu tượng Exit trên Find Menu:
Để tìm một đường ra:
B1: Nhấn phím Find để mở thực đơn tìm kiếm.
B2: Chiếu sáng biểu tượng Exits và nhấn ENTER. Trang Exits Page sẽ xuất
hiện một danh sách của lối ra gần vị trí hiện thời.
B3: Sử dụng ROCKER để lựa chọn một lối ra và nhấn ENTER để mở trang
thông tin. Trang này chứa mô tả lối ra, một danh sách những dịch vụ sẵn có gần lối ra
và khoảng cách tới lối ra.
B4: Lựa chọn một dịch vụ từ danh sách và nhấn ENTER đến mở trang thông tin
cho được chọn dịch vụ.
B5: Lựa chọn Save, Map hoặc Go To ở phía đáy trang này.
Tìm một địa chỉ:
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B1: Nhấn phím Find để mở thực đơn tìm kiếm.
B2: Chiếu sáng biểu tượng Address và nhấn
ENTER để mở trang địa chỉ.
B3: Chiếu sáng < Enter Number > và nhấn
ENTER.
B4: Sử dụng bàn phím trên màn hình nhập số
đường phố. Khi kết thúc chiếu sáng OK và nhấn
ENTER lần nữa.
B5: Chiếu sáng < ENTER Street Number > và
nhấn ENTER. Danh sách đường phố được mở.
B6: Sử dụng bàn phím trên màn hình để vào đủ
tên đường phố. Khi kết thúc chiếu sáng OK và nhấn ENTER. Một danh sách những
đường tương thích xuất hiện.
B7: Lựa chọn địa chỉ mà bạn muốn và nhấn ENTER để mở trang thông tin địa
chỉ.
2.2.9. Tìm vị trí giao nhau.
Nếu bạn tải xuống dữ liệu bản đồ chi tiết, sử dụng biểu tượng Intersections trên
Find Menu để tìm một vị trí giao nhau. Khi bạn nhập vào hai tên đường phố trong
một thành phố. Các đặc điểm phù hợp với dữ liệu đó với những sự giao nhau trong cơ
sở dữ liệu bản đồ.
Để tìm một vị trí giao nhau:
B1: Nhấn phím Find để mở thực đơn tìm
kiếm.
B2: Chiếu sáng biểu tượng Intersections
và nhấn ENTER để mở trang Intersections
Page.
B3: Nếu máy có một GPS, và vào <
Enter Region> với vùng hiện thời. Bạn không
phải chỉ rõ một thành phố bên trong < Enter
city >, Ttong khi cơ sở dữ liệu có thông tin cho
toàn bộ vùng. Tuy nhiên, bạn có thể lựa chọn
một thành phố nếu bạn muốn giảm bớt những số đường cắt.
B4: Chiếu sáng < Enter Street 1 > và nhấn ENTER.
B5: Chọn tên đường phố dựa vào bàn phím trên màn hình. Khi kết thúc, chiếu
sáng OK và nhấn ENTER lần nữa.
B6: Lặp lại bước 4 và 5 và vào một tên đường phố bên trong < Enter street 2 >.
Khi kết thúc một danh sách những vị trí tương ứng xuất hiện ở
bên dưới.
B8: Lựa chọn một vị trí giao nhau và nhấn ENTER để mở
trang thông tin.
2.3. Sử dụng Tracks
Để xoá track log:
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B1: Nhấn đúp phím Menu để mở thực đơn chính.
B2: Lựa chọn biểu tượng Tracks và nhấn ENTER để mở Tracks Page.
B3: Chiếu sáng nút Clear và nhấn ENTER. Một thông báo xuất hiện.
B4: Chiếu sáng OK và nhấn ENTER.
Cài đặt các Track Log :
B1: Nhấn đúp phím Menu để mở thực đơn chính.
B2: Lựa chọn biểu tượng Tracks và nhấn ENTER để mở Tracks Page.
B3: Chiếu sáng nút Setup và nhấn ENTER để mở trang Track Log Setup.
Lựa chọn các thông số cài đặt như hình vẽ.
2.4. Tạo và sử dụng những tuyến đường
Quá trình dẫn đường theo tuyến đường (Routes) cho phép tạo ra một sự nối
tiếp các waypoints trung gian dẫn tới nơi đến. GPSMAP 76CSx cho phép lưu 50
tuyến đường với trên 250 điểm.
2.4.1. Tạo một tuyến đường
Bạn có thể tạo hoặc sửa đổi một tuyến đường bằng cách sử
dụng Routes Page (trang những tuyến đường) và có thể thêm
waypoints vào một tuyến đường từ Find menu (thực đơn tìm
kiếm). Cũng có thể tạo ra những tuyến đường phức tạp hơn khi
sử dụng máy tính PC được cài chương trình MapSource và sau
đó chuyển chúng tới bộ nhớ máy GPS. Những tuyến đường tự
động được phát sinh khi lựa chọn Go To tới một đối tượng cần tìm kiếm, đối tượng
bản đồ, hoặc waypoint nhưng không thể ghi lại. Để lưu những tuyến đường với hơn
50 waypoints không thể dẫn đường khi sử dụng Follow Road option.
Để tạo ra một tuyến đường:
B1: Nhấn đúp Menu để mở thực đơn chính (Main Menu).
B2: Chiếu sáng biểu tượng Routes và nhấn ENTER để mở trang tuyến đường
(Routes Page).
B3: Sử dụng ROCKER để chiếu sáng nút New và nhấn ENTER để mở trang
tuyến đường.
B4: Chọn < Select Next Point >nhấn ENTER để mở thực đơn tìm kiếm.
B5: Sử dụng thực đơn tìm kiếm Find Menu để lựa chọn những một tuyến đường
được chọn như waypoint, cities, exit, vân vân.
B6: Chiếu sáng nút Use và nhấn ENTER để thêm nó vào
tuyến đường.
B7: Thêm nhiều điểm hơn vào tuyến đường, lặp lại bước 4
đến 6. Cúng có thể đổi tên tuyến đường nếu muốn.
B8: Chiếu sáng nút Navigate và nhấn ENTER để bắt đầu quá
trình dẫn đường.
Dẫn đường theo tuyến
Sau khi tạo ra một tuyến đường, bạn có thể bắt đầu sự dẫn đường ngay lập
tức hoặc ghi lại nó.
Để ghi lại:
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B1: Nhấn đúp Menu để mở thực đơn chính.
B2: Chiếu sáng biểu tượng Routes và nhấn ENTER để mở trang tuyến đường.
B3: Chiếu sáng một tuyến đường cần ghi và nhấn ENTER để mở trang tuyến
đường.
B4: Chiếu sáng nút Navigate và nhấn ENTER.
B5: Lựa chọn Follow Road hoặc Off Road.
B5L: Để dừng việc dẫn đường, nhấn Menu, lựa chọn Stop Navigation và nhấn
ENTER.
Để xem trước tuyến đường:
B1: Trên trang tuyến đường (Routes Page), chiếu sáng
tuyến đường và nhấn ENTER để mở trang tuyến đường cho
tuyến đường được chọn.
B2: Chiếu sáng nút Navigate và nhấn ENTER để bắt đầu
sự dẫn đường và cho thấy tuyến đường trên trang bản đồ.
B3: Để hiển thị danh sách của những tuyến đường, nhấn Page để mở trang tuyến
đường hiện thời. Để hiển thị một đối tượng trên danh sách, hãy sử dụng ROCKER để
chiếu sáng nó và nhấn ENTER.
2.4.3. Chỉnh sửa một tuyến đường
Để thay đổi tên tuyến đường:
B1: Nhấn đúp Menu để mở thực đơn chính.
B2: Chiếu sáng biểu tượng Routes và nhấn ENTER để mở
trang tuyến đường.
B3: Lựa chọn ghi lại tuyến đường và nhấn ENTER.
B4: Chiếu sáng tên tuyến đường ở đỉnh của trang tuyến
đường và nhấn ENTER.
B5: Sử dụng ROCKER để mở bàn phím trên màn hình và soạn thảo tên mới cho
tuyến tuyến đường.
Để xóa một tuyến đường :
B1: Nhấn đúp phím menu để mở thực đơn chính.
B2: Chiếu sáng biểu tượng Routes và nhấn ENTER để mở trang tuyến đường.
B3: Nhấn Menu để mở những thực đơn tùy chọn.
B4: Chiếu sáng Delete All để xóa tất cả các tuyến đường và nhấn ENTER
sau đó chọn Yes và nhấn ENTER để chấp nhận xoá tất cả.
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3. Những trang màn hình Chính
Có sáu trang màn hình chính trong GPSMAP 76CSx gồm: trang vệ tinh, trang
Trip Computer, trang bản đồ, trang la bàn, trang độ cao, và trang các thực đơn chính.
Có thể truy cập qua những trang này bởi việc nhấn phím PAGE để di chuyển tới màn
hình tiếp theo hoặc nhấn phím QUIT để quay về màn hình trước đó. Những trang bổ
sung có thể được thêm sử dụng tùy chọn nối tiếp trang trên thực đơn chính.

Mỗi trang có một thực đơn những tùy chọn chứa đựng những tùy chọn và những
hàm cài đặt trong trang đó. Để hiển thị các thực đơn tùy chọn cho một trang , hãy
nhấn phím Menu.
3.1. Trang vệ tinh
Trang vệ tinh cho thấy tình trạng máy thu, những vị trí vệ tinh, cường độ tín
hiệu vệ tinh và sự định vị vị trí hiện thời máy thu khi
máy nhận được tín hiệu của ít nhất ba vệ tinh.
Sử dụng những tuỳ chọn trong trang vệ tinh
Nhấn Menu để mở thực đơn tùy chọn gồm:

Use With GPS Off/On: Cho phép sử dụng GPS ở trạng thái nhận hoặc tắt.
Track Up / North UP - Chọn phía Bắc về phía đỉnh của màn hình hoặc hướng đường
đi hiện thời về phía đỉnh của màn ảnh.
Multicolor / Single Color - Mỗi vệ tinh được hiển thị một màu khác nhau hoặc các
vệ tinh cùng hiển thị bằng một màu.
New Location- Nếu bạn di chuyển máy với khoảng cách hơn 600 dặm và gặp vấn đề
với tín hiệu vệ tinh.
GPS Elevation - hiển thị độ cao GPS hiện thời.
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3.2. Trang Bản đồ
Trong GPSMAP 76CSx có gắn sẵn một basemap bao gồm một cơ sở dữ liệu
của các thành phố, giữa các tiểu bang của nước Mỹ, những đại lộ và vùng miền, các
thông tin về đường đi, những phác thảo sông, hồ. Tiêu chuẩn basemap có thể được
tăng cường với dữ liệu MapSource hoặc BlueChart.
Có hai chế độ hoạt động với bản đồ theo kiểu vị
trí hoặc kiểu pan, quyết định kiểu bản đồ nào được
hiển thị trên trang bản đồ.
Các trường dữ liệu trong trang bản đồ:
B1: Nhấn Menu để mở thực đơn tùy chọn trong
trang bản đồ.
B2: Chiếu sáng các trường dữ liệu và nhấn
ENTER để mở các Menu thứ cấp.
B3: Lựa chọn các trường dữ liệu muốn hiển thị
trên trang bản đồ và nhấn ENTER.
Để thay đổi các trường dữ liệu:
B1: Nhấn Menu để mở thực đơn tuỳ chọn Map Page Option.
B2: Chọn Change Data Fields và nhấn ENTER. Trường dữ liệu đầu tiên được
lựa chọn.
B3: Nhấn ENTER để mở danh sách các
trường dư liệu cần thay đổi.
B4: Sử dụng ROCKER để lựa chọn các
trường và nhấn ENTER.
B5: Sử dụng ROCKER để di chuyển đến các
trường tiếp theo và quay lại bước 3 và 4.
Sử dụng dữ liệu bản đồ bổ sung
Chọn Map Source CD - ROM để tăng cường
tính linh hoạt của GPSMAP 76CSx. Với MapSource CD - ROM có thể hiển thị danh
sách các nhà hàng gần đó, các trung tâm thương mại, … và bạn có thể khôi phục
những địa chỉ và số điện thoại cho bất kỳ địa điểm nào được liệt kê. Với dữ liệu
BlueChart bổ sung, có thể truy nhập thông tin về hải quân, những sự cố đắm tàu,…
Bạn có thể hiển thị dữ liệu hiện thời được tải về máy GPSMAP 76CSx qua thẻ
MicoSD Card.
Để xem lại các thông tin trên bản đồ:
B1: Trên trang bản đồ, nhấn ENTER.
B2: Chọn Setup Map và nhấn ENTER.
B3: Sử dụng ROCKER để lựa chọn trang Map Setup infomation. Danh sách
những bản đồ lưu trên thẻ MicroSD xuất hiện. Chọn bằng cách dánh dấu kiểm tra các
trường sẽ hiển thị trên trang bản đồ.
Thay đổi tỉ lệ quan sát
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Có thể thay đổi Zoom trên trang bản đồ để quan sát một vùng nhỏ hơn, chi tiết
hơn hoặc hiển thị một vùng lớn hơn với ít chi tiết hơn. Nhấn Zoom IN và cho thấy
một vùng với chi tiết lớn hơn; Nhấn Zoom
OUT để tăng thêm phạm vi hiển thị một vùng
lớn hơn với ít chi tiết hơn.
Sự thiết đặt phạm vi Zoom hiện thời được
cho thấy trong góc phía trái dưới của trang bản
đồ. Nếu không có thêm thông tin bản đồ chi tiết
hơn nữa thì " overzoom " xuất hiện.
Định hướng bản đồ
Có hai tùy chọn định hướng bản đồ:
North Up và Track Up. North Up là hướng phía Bắc lên trên, Track Up là hướng theo
đường đi lên trên.
Những tùy chọn trong trang bản đồ
Sử dụng thực đơn những tùy chọn trang bản đồ (Map page option
Menu) để thiết lập các tùy chọn trong trang bản đồ. Mở trang bản đồ,
nhấn menu. Để lựa chọn một tùy chọn, hãy chiếu sáng nó và nhấn
ENTER.
Gồm các tùy chọn chính sau:
Stop Navigation: Dừng dẫn đường.
Data Fields: mở thực đơn mức con để lựa chọn số trường dữ
liệuhiển thị trong trang bản đồ:1, 2, 3, hoặc 4.
….
Thiết lập trang bản đồ
Sử dụng tùy chọn Setup Map để điều chỉnh những đối tượng được hiển thị
thấy trên trang bản đồ.
Tùy chọn trong trang bản đồ:
B1: Nhấn Menu để mở trang Map Page Option.
B2: Chiếu sáng Setup Map và nhấn ENTER để mở trang cài đặt bản đồ. Đỉnh
của trang chứa những biểu tượng cho mỗi trang cài đặt.
B3: Sử dụng ROCKER để di chuyển các biểu tượng khi việc lựa chọn một trang
cài đặt bản đồ và để di chuyển lên trên và xuống trên mỗi trang.

B4: Lựa chọn các đặc tính cần cài đặt và nhấn ENTER.
Cài đặt bản đồ- Trang cài đặt chung
Trang cài đặt bản đồ chung chứa những sự thiết đặt cho
Orientation, Below, Auto Zoom, Detail, và Lock On Road.
Orientation - Lựa chọn cách hiển thị bản đồ ở chế độ North Up
hoặc Track Up
Below - Đặt tỉ lệ bản đồ cho chế độ Track Up hoặc tất cả tỉ lệ cho
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chế độ North Up.
Auto Zoom - tự động điều chỉnh tỉ lệ bản đồ từ điểm bắt đầu đến kết thúc.
Detail - Lựa chọn mức hiển thị chi tiết của bản đồ.
Trang cài đặt bản đồ- Track Page
Trang cài đặt bản đồ- Track Page chứa những sự thiết đặt như: Saved Tracks,
Track Log, Track Point và Go To Line.
Trang Cài đặt - điểm
Trang cài đặt - điểm thiết lập tỉ lệ bản đồ với Map
Waypoints, User Waypoint, Street Label và Land Cover. Cho
phép lựa chọn Auto, Off, hoặc từ 20 ft đến 800 mi.
Trang cài đặt - văn bản
Sử dụng trang cài đặt - văn bản để lựa chọn kích thước
chữ cho những mô tả các đối tượng trên bản đồ. Bạn có thể lựa chọn từ Small,
Medium, hoặc Large.
Trang cài đặt - thông tin bản đồ
Trang Cài đặt - Văn bản Bản đồ cho thấy một danh
sách những bản đồ chi tiết như những biểu đồ họa đồ, hải
quân và những bản đồ trong MapSource với khả năng tự
động điều chỉnh đường. Sử dụng ROCKER để chiếu sáng
một bản đồ và nhấn ENTER để cho thấy nó trên màn hình
bản đồ hoặc tắt.
Trang cài đặt - biển
Những cài đặt trong bản đồ biển để tùy chọn cho Hải quân:
Đo khoảng cách
Để đo khoảng cách giữa hai vị trí:
B1: Nhấn Menu để mở tùy chọn Map Page Option.
B2: Chiếu sáng Measure Distance và nhấn ENTER.
Một mũi tên xuất hiện trên màn hình bản đồ ở vị trí hiện thời
với REF ở dưới nó.
B3: Di chuyển mũi tên tới điểm tham khảo (điểm đầu) và nhấn ENTER.
B4: Di chuyển mũi tên tới điểm bạn muốn đo. Khoảng cách giữa hai điểm được
cho thấy trong góc trên phải của trang bản đồ.
B5: Nhấn QUIT để hủy lệnh đo.
3.3. Trang la bàn
Trong quá trình dẫn đường, trang la bàn (Compass) hướng dẫn bạn tới nơi đến
với một la bàn theo bản đồ và một con trỏ chỉ phương
hướng.
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Khi dẫn đường, trang la bàn cung cấp dữ liệu và hướng dẫn đường. Nó sử dụng
một cái vòng la bàn, một con trỏ hướng và các trường dữ liệu số để hiển thị thông tin,
như tốc độ hiện thời, khoảng cách tới điểm tiếp theo trên tuyến đường, và đánh giá
thời gian đến nơi.
Cái vòng la bàn quay chỉ hướng đang di chuyển. Múi tên chỉ hướng / Con trỏ
hướng chỉ hướng tới nơi đến. Con trỏ la bàn làm việc độc lập với hướng di chuyển và
hướng nơi đến.
Sử dụng la bàn điện tử
Bật/tắt la bàn điện tử:
B1: Nhấn và giữ phím Page Bât/Tắt la bàn điện tử. Biểu tượng La bàn xuất hiện
trong thanh trạng thái khi La bàn điện tử đã bật. Khi không sử dụng điện tử la bàn, hãy
tắt nó để tiết kiệm pin nguồn. Khi tắt, máy sử dụng máy thu GPS cho sự dẫn đường.
B2: Giữ GPSMAP 76CSx để có thể đọc la bàn điện tử chính xác. Một thông báo
" Hold Level " xuất hiện nếu không giữ la bàn điện tử đúng mức hoặc không lấy được
chuẩn.
Đặt tốc độ và thời gian tự động trên la
bàn:
B1: Nhấn đúp phím Menu để mở thực
đơn chính.
B2: Chiếu sáng Setup và nhấn ENTER để
mở thực đơn cài đặt.
B3: Chiếu sáng biểu tượng tiêu đề và
nhấn ENTER để mở trang cài đặt tiêu đề.
B4: Chiếu sáng Switch to compass
Heading lin when below và nhấn ENTER.
B4: Sử dụng bàn phím số để nhập tốc độ.
B6: Chiếu sáng For more than… và nhấn ENTER để đặt lại thời gian trễ.
Định cỡ la bàn điện tử:
Nếu sử dụng máy lần đầu tiên, sau khi lắp pin cần định cỡ cho la bàn điện tử.
B1: Nhấn Menu để mở tùy chọn Compass Page Option.
B2: Chiếu sáng Calibrate và nhấn ENTER để mở trang định
cỡ.
B3: Chiếu sáng nút Start và nhấn ENTER.
B4: Nhấn ENTER để về lại trang la bàn.
Những tùy chọn trong trang La bàn
Sử dụng thực đơn những tùy chọn để tùy chọn trang La bàn.
Với trang La bàn mở và nhấn Menu. Để lựa chọn một tùy chọn hãy
chiếu sáng nó và nhấn ENTER.
Sử dụng Sight' N Go để dẫn đường:
B1: Nhấn Menu để mở thực đơn tùy chọn trang La bàn.
B2: Chiếu sáng Sight' N Go và nhấn ENTER để khởi động
Sight' N Go.
B3: Giữ máy và điều chỉnh hai tín hiệu điểm dánh dấu và
khoảng ách tới đối tượng
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B4: Chiếu sáng Set Course và nhấn ENTER để mở trang La bàn.
B5: Bắt đầu đi tới nơi đến trên theo hướng dẫn.
Dừng dẫn đường:
B1: Nhấn Menu để mở thực đơn những tùy chọn trang bản đồ.
B2: Chiếu sáng Stop Navigation và nhấn ENTER để dừng quá trình dẫn đường.
Sử dụng con trỏ hướng hoặc con trỏ mang.
Con trỏ hướng và con trỏ mang làm việc không phụ thuộc lẫn nhau. Một chỉ
hướng tới nơi đến, và một chỉ báo mối quan hệ tới đường tới nơi đến.
Con trỏ mang luôn luôn chỉ báo phương hướng tới nơi đến từ vị trí hiện thời .

Con trỏ hướng chỉ hướng và khoảng cách.
Trường dữ liệu:
Có 3 hoặc 4 trường thông tin được hiển thị trong màn hình La bàn.
Để hiển thị các trường đó ta làm như sau:
B1: Nhấn MENU để mở Compass Page Option
B2: Chiếu sáng trường Data Field và nhấn ENTER để xuất hiện Menu con.
B3: Lựa chọn số trường muốn hiển thị và nhấn ENTER.
3.4. Độ cao (Altimetter Page).
Trang độ cao cho thấy độ cao hiện thời, sự lên / xuống, độ cao thay đổi theo
khoảng cách hoặc thời gian
Trường thông tin ở đáy của trang chỉ ra độ
cao hiện thời và tốc độ thay đổi hiện thời
tăng/giảm khi chuyển động. Nó có thể cũng cho
thấy áp suất xung quanh và thời gian của phép đo.
Trường dữ liệu ở đỉnh của trang là do người
dùng lựa chọn.
Những tùy chọn trang độ cao
Sử dụng thực đơn tùy chọn trang độ cao để
lựa chọn cho trang độ cao. Mở trang độ cao và nhấn Menu để mở thực đơn tùy chọn.
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Biểu đồ thời gian ( khoảng cách)
Hai tùy chọn phép đo này thay đổi trong cả một thời kỳ của thời gian hoặc thay
đổi qua một khoảng cách

Tỉ lệ Zoom: có thể đặt những tỉ lệ Zoom độ cao, khoảng cách, hoặc thời gian khi

Hiển thị điểm

Có thể hiển thị vị trí những điểm trên trang bản đồ.
Để hiển thị độ cao trên trang bản đồ :
B1: Với trang độ cao mở, sử dụng ROCKER để di chuyển con trỏ có dạng dây
tóc chéo đỏ tới điểm bạn muốn hiển thị.
B2: Nhấn ENTER để cho thấy cao chỉ trên bản đồ. Điểm được
đánh dấu bởi con trỏ với những tọa độ định vị, la bàn và khoảng cách
từ vị trí hiện thời .
B3: Nhấn QUIT để thoát.
Reset
Có thể lưu dữ liệu độ cao và dữ liệu độ cao cực đại bởi việc
lựa chọn những tùy chọn này từ trang Reset Page.
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Thay đổi những lĩnh vực Dữ liệu
Để thay đổi một trường dữ liệu:
B1: Nhấn phím Menu để mở những tùy chọn trang độ cao.
B2: Chiếu sáng trường dữ liệu muốn thay đổi và nhấn ENTER.
B3: Sử dụng ROCKER để chiếu sáng một trường dữ liệu và nhấn ENTER để
hiển thị một danh sách dữ liệu sẵn có.

B4: Nhấn phím lên / xuống trên phím ROCKER để chiếu sáng một tùy chọn và
nhấn ENTER để đặt dữ liệu.
4.5. Trip Computer
Trang Trip Computer cung cấp bạn với một sự đa dạng, hữu ích các hàm chức
năng sử dụng trong dẫn đường du lịch. Nó thông báo rằng tốc độ hiện thời, gia tốc, …
và nhiều thông tin được thống kê có ích khác cho sự dẫn đường.
Bạn có thể tùy chọn Trip Computer để có những yêu
cầu cá nhân với danh sách những tùy chọn dữ liệu. Việc lựa
chọn kiểu dữ liệu để xuất hiện được như dữ liệu tương tự
trên trang bản đồ.
Thực đơn những tùy chọn Trip Computer
Những tùy chọn sẵn có :
Reset- Tạo bản ghi mới trong Trip Computer.
Big Number - hiển thị các trường thông tin với số lớn
hơn.
Change Data Fields - Cho phép bạn lựa chọn kiểu dữ
liệu muốn hiển thị.
Restore Defaults - Chế độ mặc định theo sự thiết đặt
của nhà sản xuất.
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4. Thực đơn Chính
Thực đơn chính chứa đựng những sự thiết đặt và những đặc
tính trên những trang và những thực đơn phụ. Thời gian và ngày
tháng được cho thấy ở đáy của trang này. Thực đơn chính có thể
tiếp cận từ bất kỳ trang nào bởi việc nhấn đúp phím Menu. Để lựa
chọn một đối tượng trên thực đơn chính, hãy chiếu sáng đối tượng
trên thực đơn và nhấn ENTER.
Ghi chú : Nếu một trang được thêm vào sự nối tiếp trang,
biểu tượng không xuất hiện trên thực đơn chính.
4.1. Tracks
Trang Tracks cho thấy phần trăm bộ nhớ được sử dụng để lưu danh sách các
lập,
Track (các đường đã đi). Sử dụng trang Tracks để thiết
làm sạch hoặc lưu một đường, hoặc kích hoạt đặc tính
TracBack cho đường hiện thời.
Để truy cập trang Tracks:
B1: Nhấn đúp phím Menu để mở Main Menu.
B2: Lựa chọn những biểu tượng đường và nhấn
ENTER.
mở
B3: Chiếu sáng nút Setup và nhấn ENTER để
trang Cài đặt các đường (Track log Setup Page).
Những tùy chọn trang Tracks
Trang Track log Setup Page chứa những tùy chọn sau:
Wrap When Full - Lựa chọn này để ghi đè dữ liệu mới lên dữ liệu cũ nhất khi Track
log đầy.
Record method - Lựa chọn phương pháp để ghi các track point. Khoảng cách ghi sau
một khoảng cách nào đó.
Color - Lựa chọn một màu cho track khi nó xuất hiện trên bản đồ.
4.2. Trang tuyến đường
Sử dụng trang tuyến đường để tạo ra một sự nối tiếp của waypoints trung gian
dẫn dắt tới nơi đến. Để biết chi tiết hơn, hãy xem phần tạo và sử dụng những tuyến
đường bắt đầu từ trang 31 mục 2.4.
4.3. Trang đại lộ
Khi dẫn đường, trang đại lộ hướng dẫn bạn tới nơi đến sử dụng dữ liệu và một
đại lộ dạng đường nét. Nó cung cấp thông tin như tốc độ, khoảng cách, hoặc thời gian
cho điểm tiếp theo trên tuyến. Danh sách dữ liệu hiển thị giống như với trang la bàn.
Để sử dụng trang đại lộ cho dẫn đường :
Trong khi dẫn đường, hãy truy nhập trang đại lộ từ Main Menu và quan sát đường hiện ra trên đồ thị.
Nhấn Menu để mở những tùy chọn Option. Bạn có thể làm:
Dùng sự dẫn đường, thay đổi những dữ liệu, hoặc đặt defaults.
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4.4. Thực đơn cài đặt
GPSMAP 76CSx cung cấp Setup menu để khách hàng tuỳ
chọn các cài đặt cá nhân.
Để truy nhập thực đơn cài đặt :
B1: Nhấn đúp phím Menu để mở Main Menu.
B2: Sử dụng ROCKER để chiếu sáng biểu tượng cài đặt và
nhấn ENTER.
Mỗi đặc tính được giải thích trong những trang sau:
4.4.1. Cài đặt hệ thống
Sử dụng cài đặt hệ thống để thiết đặt cho GPS, WAAS, kiểu
pin nguồn, ngôn ngữ, nguồn điện ngoài, và POI và các báo động.
Để truy nhập cài đặt hệ thống:
Trên trang Setup menu page, chiếu sáng biểu tượng System
và nhấn ENTER.
GPS - thiết lập các thao tác trong kiểu Normal (Bình
thường), kiểu tiết kiệm pin nguồn (Battery Saver) , GPS Off, hoặc
kiểu Demo.
WAAS - Cho phép hoặc vô hiệu hóa WAAS.
Battery type - Cho phép bạn lựa chọn kiểu pin nguồn đang sử dụng ( Alkalin
hoặc NiMH).
Text language: Ngôn ngữ hiển thị trên màn hình.
External Power Lost - Cho máy tiếp tục chạy hoặc tắt khi nguồn điện ngoài
mất.
Proximity Alarm - báo động hoặc không.
Các tuỳ chọn trong cài đặt hệ thống
Các tuỳ chọn trong cài đặt hệ thống chứa Restore Defaults (phục hồi theo mặc định)
hoặc theo phiên bản phần mềm.
4.4.2. Cài đặt màn hình
Sử dụng cài đặt màn hình (Display Setup) để lựa chọn một màu nền
màn hình lên sơ đồ ngày đêm hiển thị. Bạn có thể đặt lại độ sáng tối.
Để truy cập cài đặt màn hình: Trên Setup Menu chiếu sáng biểu
tượng Display và nhấn ENTER.
Lựa chọn các chế độ cài đặt trong hộp thoại
4.4.3. Cài đặt giao diện
Sử dụng cài đặt giao diện để điều khiển khuôn dạng vào/ra khi kết
nối với máy và các thiết bị ngoại vi.
Để truy nhập trang cài đặt giao diện :
Trên Setup Menu Page, chiếu sáng biểu tượng Interface và nhấn
ENTER.
Lựa chọn các cách kết nối và kiểu định dạng dữ liệu.
GARMIN - Khuôn dạng trao đổi waypoint, tuyến đường, track và
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dữ liệu MapSource với một PC.
NMEA In/NMEA Out - sự hỗ trợ NMEA được nhập vào ra của phiên bản
NMEA 0183 chuẩn 3.01 dữ liệu.
Text Out - Cho phép đầu ra văn bản ASCII của thông tin vị trí và vận tốc.
Không có đầu vào nào.
None - Không cung cấp những khả năng giao tiếp interfacing.
4.4.4. Cài đặt chuông
Sử dụng những âm thanh để cài đặt âm thanh cho máy.
Để truy nhập trang cài đặt âm thanh :
Trên trang Setup Menu, chiếu sáng biểu tượng Tones và nhấn ENTER.
Lựa chọn Message Beep, Key Beep, Power Beep và nhấn ENTER.
4.4.5. Cài đặt trang bản đồ
Thông tin cài đặt trang bản đồ xem trên trang 32.
4.4.6. Cài đặt lộ trình
Sử dụng cài đặt lộ trình để tùy chọn các chức năng xử lý lộ trình.
Để truy nhập trang cài đặt lộ trình :
B1: Trên Setup Menu chiếu sáng biểu tượng Routes và nhấn
ENTER.
B2: Chiếu sáng nút Follow Road Option để mở trang này và
chọn những tuyến đường bổ sung.
4.4.7. Cài đặt Geocache
Sử dụng trang cài đặt Geocache xem tại web-site Garmin ( www.garmin.com)
cho những chi tiết và làm sao để tải xuống những vị trí geocache từ Internet.
4.4.8. Cài đặt biển
Sử dụng trang cài đặt biển để thiết đặt báo động hải quân.
Để truy nhập trang cài đặt biển: Trên Setup Menu, chiếu sáng biểu
tượng Marine và nhấn ENTER.
Lựa chọn các cài đặt cần thiết.
4.4.9. Cài đặt thời gian
Sử dụng trang cài đặt thời gian để đặt khuôn dạng thời gian và
chia thành khu vực, và để thích ứng với ánh sáng ban ngày. Thời gian và
ngày tháng hiện thời xuất hiện ở đáy của trang.
Để truy nhập trang cài đặt thời gian: Trên Setup Menu, chiếu sáng biểu tượng
Time và nhấn ENTER.
Lựa chọn các thông tin về thời gian, múi giờ.
4.4.10. Cài đặt đơn vị đo
Sử dụng trang cài đặt đơn vị để chọn đơn vị cho các phép đo.
Để truy nhập trang cài đặt giao diện: Trên Setup Menu, chiếu
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sáng biểu tượng Units và nhấn ENTER.
Lựa chọn các thông số về hệ toạ độ, các đơn vị đo,…
4.5. Máy tính
Lựa chọn biểu tượng Caculator để sử dụng GPSMAP 76CSx như một máy tính
điện tử.
Để sử dụng máy tính :
Nhấn đúp phím Menu để mở thực đơn chính.
Lựa chọn biểu tượng Caculator và nhấn ENTER.
Sử dụng ROCKER và phím ENTER để làm các phép
tính

4.9. Mặt trời và Mặt trăng
Trang Sun and Moon cung cấp bạn với một sự
mô tả đồ thị tương đối Mặt trời và Mặt trăng tới Trái
đất.
Những vị trí Mặt trời và mặt trăng có thể được
cho thấy bất kỳ thời gian nào, ngày tháng, và vị trí trên
trái đất.
4.11. Game
Thực đơn những trò chơi chứa đựng sáu trò chơi.
Nhấn đúp phím Menu để mở thực đơn chính. Chọn biểu tượng Game và nhấn ENTER.
Tiếp theo chọn một trò chơi và nhấn ENTER.
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5. Phụ lục
5.1. Đặc tính kỹ thuật
Kích thước : 6.2 " H X 2.7 " W X 1.4 "
Trọng lượng D : 7.6 aoxơ ( 216 Gam) .
Màn hình : 1.5 " W X 2.2 " H, 256 màu, hoặc cao hơn, ( 160 X 240 điểm) với
backlighting.
Case : chống nước, IEC - 529, IPX7 :
Nhiệt độ: 5 tới 1580F (- 15 tới 700C) *
Sự thực hiện
Máy thu: cho phép WAAS
Thời gian Thu nhận *:
Khoảng 1 giây ( khởi động nóng).
Khoảng 38 giây ( khởi động lạnh).
Khoảng 45 giây ( nhà máy)
Nhịp độ cập nhật : 1 / giây.
Anten: liên tục
La bàn: độ chính xác; + /- 5 độ, độ phân giải: 1 độ
Độ cao : độ chính xác; + /- 10 feet *, độ phân giải: 1 ft.
Nguồn : Hai pin nguồn AA 1.5 vôn, nguồn USB, 12 Vol qua adapter, hoặc lên trên
tới 36 Vol nếu dùng nguồn điện ngoài.
Thời gian Pin nguồn: Lên trên tới 18 giờ.
Độ chính xác
GPS: < 10 mét ( 49 feet).
DGPS: 3 - 5 mét ( 10 -16 feet).
Vận tốc : 0.05 mét /giấy
Những giao diện: phiên bản NMEA 0183 2.3, và RS - 232 và USB cho giao diện PC
Kho bản đồ : phụ thuộc vào Micro SD.
5.2. Giao diện
Những khuôn dạng sau được hỗ trợ cho kết nối cho phép bạn nối GPSMAP
76CSx tới một máy tính PC qua cổng USB.

5.3. Phụ kiện
Ngoài phụ kiện chuẩn bao có kèm sẵn với GPSMAP 76CSx, vài phụ kiện để
chọn sẵn sàng tăng cường thao tác của máy.

Công Ty TNHH TM & CN Trắc Địa Sao Việt

27

Hotline: 0912 339 513

Trắc Địa Sao Việt – Chính Xác Đến Từng Milimet

www.maytracdiasaoviet.com

Để thu được những phần thay thế và những phụ tùng để chọn, hãy tiếp xúc với
nhà phân phối Garmin, hoặc sản phẩm hỗ trợ Garmin tại 45 Nguyễn Trãi - Thanh
Xuân -Hà Nội.
Đồ dùng dẫn đường Ô tô - Cung cấp những dữ liệu và bản đồ để sử dụng
GPSMAP 76CSx trong một xe ô tô.
Bộ tiếp hợp - Cung cấp nguồn phụ từ xe ô tô.
GA 25 GPS Anten - Cho phép được tăng cường sự thu nhận vệ tinh.
Phần mềm CD MapSource - ROM
Cổng chuyển cáp giao diện PC với nguồn AC phụ - Cung cấp kết nối tới một
PC để chuyển dữ liệu.
Hải quân: - Cho phép lắp đặt trên một thuyền.
Pin nguồn: - Có thể sạc điện lại, NiMH, dùng Pin nguồn AA.
Danh sách đầy đủ phụ kiện sẵn có sử dụng với GPSMAP 76CSx, tại web-site
Garmin : http: // Garmin.com / products / Gpsmap76csx /
5.4. Kết nối GPSMAP 76CSx với máy tính
Có thể nối GPSMAP 76CSx tới máy tính qua cổng COM hoặc USB.
Ghi chú : Cần cài đặt chương trình MapSource trên máy tính trước khi kết nối qua
cổng USB tới máy tính.
Để nối GPSMAP 76CSx tới máy tính:
Nâng bảo vệ USB từ phía sau của CSx và sự chèn đầu nối GPSMAP 76 nhỏ hơn
trên cáp USB vào trong.
Nối đầu cáp còn lại tới USB máy tính.
Để kết nối tới máy tính qua cổng COM:
Làm tương tự nhưng thay dây USB bằng dây chuyển USB to COM
Trong qúa trình biên soạn, mặc dù rất cố gắng nhưng chúng tôi không tránh được
những thiếu sót. Rất mong quý khách hàng góp ý để chúng tôi phục vụ quý khách
hàng tốt hơn. Xin trân trọng cảm ơn!
Mọi thông tin về sản phẩm quý khách vui lòng liên hệ:
Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Trắc Địa Sao Việt
Địa chỉ: Số nhà 33 ngõ 28 phố Ngụy Như Kon Tum – Thanh Xuân – Hà Nội
Tel: 04 85888390

Hotline: 0912 339 513/ 0936 050 513 ( Mr Khương)

Email: saoviettracdia@gmail.com
Website: http://maytracdiasaoviet.com / http://maytracdiaso1.com
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